CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA SABADELL 1859
Article 1.- Objecte
El codi ètic pretén definir el caràcter i valors de la Fundació Especial Antiga
Caixa Sabadell 1859 (en endavant, la Fundació), els quals hauran de regir llur
actuació.

Article 2.- Caràcter de la Fundació
La Fundació és una organització que es caracteritza per:
-

Entitat sense ànim de lucre:
Les rendes i altres ingressos de la Fundació s’han de destinar al
compliment de les finalitats fundacionals.
En tot cas, per preservar la continuïtat i viabilitat de la Fundació, cal que
el seu patrimoni es gestioni amb criteris de prudència i rendibilitat futura.
Així com vetllar per un comportament ètic en l’administració de l’entitat.

-

Complir finalitats d’interès general:
La Fundació ha d’actuar amb criteris d’imparcialitat i no-discriminació en
la determinació dels beneficiaris. La Fundació ha de beneficiar un
col·lectiu genèric i no determinat.
La singularitat de la Fundació ha de ser la capacitat d’adaptar-se a les
noves necessitats de la societat actual.
La seva finalitat no pot consistir en suplir les mancances de les
administracions públiques.

Article 3.- Valors de la Fundació
Constitueixen valors de la Fundació els següents:
- Responsabilitat:
La Fundació es va constituir mitjançant l’aportació de béns provinents del
patrimoni afectes o vinculats a l’obra social de l’antiga Caixa d’Estalvis de
Sabadell abans de la seva fusió amb altres caixes fins a constituir la Caixa
d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (Unnim Caixa), amb
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l’objectiu d’administrar de forma responsable aquest patrimoni i donar
continuïtat a les més rellevants activitats i projectes d’aquestes entitats.
- Independència:
La voluntat de beneficiar al conjunt de la societat, principalment del seu àmbit
territorial de la ciutat de Sabadell i comarca, sense lligams amb l’entitat
predecessora ni amb interessos particulars.
- Inconformisme:
La voluntat d’actuar lliurement amb l’objectiu d’incidir en la transformació de la
societat en el sentit de que sigui més justa i solidària, més culta i lliure, i
corregir les mancances del món actual.
- Compromís social en col·laboració:
Compromís ferm amb les persones i entitats socials i culturals del seu àmbit
d’actuació.
Potenciar el treball conjunt i coordinat amb d’altres institucions de caràcter
sociocultural amb l’objectiu de sumar iniciatives per aconseguir projectes més
participatius, cohesionadors i amb major incidència social.
- Compromís ètic:
En la governança i gestió de la Fundació, en el desenvolupament del treball i
organització de les activitats fundacionals, assumir i tenir com a propis valors
ètics, com: la responsabilitat, la honestedat, la sensibilitat, la transparència i els
propis dels codis ètics professionals.

Article 4.- La voluntat fundacional
La Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859 és successora de l’obra
social de l’antiga Caixa d’Estalvis de Sabadell i del compromís social i territorial
i de la tradició d’aquesta entitat, amb fidelitat als principis que han configurat la
seva actuació en el decurs de la història però amb una preocupació especial a
adequar en cada moment la seva activitat a les noves circumstàncies
socioculturals i necessitats del seu entorn per tal de mantenir la seva vigència i
raó de ser.
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Disposició Final.- Entrada en vigor
El present Codi Ètic de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, entrarà en
vigor en el moment de la seva aprovació per part del patronat de la Fundació.

A Sabadell, a 23 de desembre de 2013.
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